MOTIE
Agendapunt: Vaststelling Programmabegroting 2021 (2020-33)
Onderwerp: Aanbesteding JeugdzorgPlus
Ingediend door: fractie SPD, M. ten Have
fractie GBD, I. Brouwer
De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 2 november 2020;
Constaterende dat:
 Er twijfels zijn en blijven rondom de gang van zaken rond de aanbesteding van de
JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord, zowel binnen de gemeenteraden van NoordHolland Noord als buiten bij andere partijen;
Overwegende dat:
 voor het vertrouwen in het bestuur van de NHN-gemeenten het noodzakelijk is dat duidelijk
wordt of de aanbesteding eerlijk is verlopen;
 dit dossier politiek beladen is;
 de juiste gang van zaken rondom de aanbesteding niet alleen een zaak van de colleges
van de Noord-Holland Noord gemeenten is, maar ook van de raad als hoogste orgaan;
 het evaluatierapport over de periode februari 2019-februari 2020 zorgelijke signalen laat
zien, waarbij de duidelijke doelen uit de selectieleidraad en het hiermee samenhangende
document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord’ bij lange na niet gehaald
zijn of er over de realisatie geen gegevens aan te leveren zijn;
 dit betekent dat het volstrekt onduidelijk is of de doelen in de komende tijd wel gehaald
gaan worden;
 het daarmee onvoldoende duidelijk is of de zorg voor de kinderen kwalitatief voldoende is;
 het lijkt of er onvoldoende is bekeken of bij het verstrekken van de opdracht aan Horizon zij
wel in staat zou zijn geweest aan de doelen en verwachtingen te voldoen;
 het duidelijk moet worden of de plannen op papier beter waren dan in de praktijk
uitvoerbaar zijn.
draagt het college op:




contact te zoeken met de gemeente Enkhuizen voor een samenwerking rondom een
onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken omtrent de aanbesteding en gunning van
de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord, teneinde de twijfel hierover weg te nemen:
het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon niet te verlengen voordat het onderzoek is
afgerond en de uitkomst van dat onderzoek bepalend te laten zijn voor een eventuele
verlenging van het contract met tweemaal één jaar;
dat als het onderzoek niet is afgerond vóór het verstrijken van de contractperiode,
gesprekken worden opgestart met de “speler op de reservebank” zoals benoemd in artikel
7 van het document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” teneinde de
continuïteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen;

…. en gaat over tot de orde van de dag.
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, de griffier.

